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کودکان تحت سرپرستی

اکتبر 2013 - تهیه شده توسط خدمات کمک های حقوقی نیوساوث ولز
این نشریه به منظور راهنمایی کلی برای آشنایی با قوانین است. نبایستی به عنوان مشاوره حقوقی به آن  متکی شد بلکه 
توصیه می گردد نسبت به شرایط خاص خود با وکیل مشورت نمایید. این جزوات در زمان چاپ صحیح می باشند اما ممکن 

است در آینده تغییر یابند. جهت سفارش آنالین جزوه به طرق زیر می توانید با ما تماس بگیرید:
 Order publications online at www.legalaid.nsw.gov.au/publications 
or email publications@legalaid.nsw.gov.au or call 9219 5028

  www.legalaid.nsw.gov.au/publications :آدرس وبسایت 
ایمیل: publications@legalaid.nsw.gov.au تلفن: 5028 9219

درصورت داشتن اختالل شنوایی یا گویایی از طریق تماس با سرویس رله ملی 677 133 با ما 
ارتباط برقرار کنید.

شماره خدمات ترجمه شفاهی تلفنی 450 131 است. 

کمک های حقوقی نیوساوث ولز نشریات دیگری را نیز در گذشته از مرکز حقوقی انجمن شاول کاوست  با نامهای: دادگاه 
کودکان، سرپرستی، من و کودکم داشته است.جهت اطالعات بیشتر می توانید به فیسبوک، یوتیوب و تویتر مراجعه کنید.
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خدمات اجتماعی چیست؟
 )Community Services( خدمات اجتماعی

یک نمایندگی دولتی در نیوساوث ولز با 
مسئولیت محافظت شناخته می شد اما اکنون 

اسم آن اداره امور خانواده و خدمات اجتماعی 
 Department of Family and Community(
Services( است که به اختصار به آن  “خدمات 

اجتماعی” )Community Services( گفته می 
شود. 

چرا خدمات اجتماعی در زمینه خانواده 
فعالیت می کند؟

هر فردی که نگران در در خطر آسیب شدید 
قرارگرفتن کودک شماست می تواند نگرانی 
خود را به خدمات اجتماعی با تماس با “خط 

امداد محافظت از کودکان” اعالم کند. افرادی 
مانند پزشکان و معلمان از لحاظ قانونی 

موظفند که نگرانی خود را گزارش کنند.

به این افراد، "گزارشگران ملزم" گفته می 
شود. تا زمانیکه خدمات اجتماعی گزارش را مورد 

تحقیق قرار نداده باشد شما متوجه نخواهید 
شد که کسی در مورد خانواده شما گزارش داده 

است. 

گزارشات بدون نام و محرمانه هستند و شما 
مجاز به دانستن نام گزارش دهنده نیستید.

بعد از گزارش چه اتفاقی می افتد؟
درصورت تصمیم خدمات اجتماعی به تحقیق 

درمورد یک گزارش ممکن است مسؤول پرونده:

با شما تماس بگیرد. گاهی اوقات مسئولین   s

پرونده با قرار قبلی یا بدون آن به خانه شما 
می آیند و یا از شما می خواهند تا به دفتر 

آنها بروید. 

با فرزندان شما در مدرسه و یا جای دیگر آنها   s

صحبت کند. مسئول پرونده برای صحبت با 
فرزند شما نیازی به اجازه قبلی شما ندارد.

s  در مورد خانواده شما از دیگران به عنوان 
مثال پزشکان، بیمارستانها، پلیس، معلمان 

یا خویشاوندان اطالعات کسب کند. مسئول 
پرونده برای این قبیل کارها نیازی به اجازه 

شما ندارد.

“در خطر آسیب شدید بودن” به چه معناست؟ 

خدمات اجتماعی ممکن است به دالیل مختلف بر این عقیده باشد که فرزند شما در خطرآسیب 
شدید قراردارد. این دالیل شامل آزار فیزیکی یا جنسی، غفلت، در معرض سوء مصرف مواد 

مخدر یا الکل قراردادن کودک توسط سرپرست، یا در معرض خشونت خانوادگی قرار دادن کودک 
در خانه می باشند. خدمات اجتماعی ممکن است فرض را براین قرار دهد که کودکان شما در 

حال حاضر در معرض یک یا چند مسأله قرار دارند یا احتمال خطر اینکه در آینده این اتفاقات برای 
آنها بیفتد باالست.
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آیا خدمات اجتماعی می تواند 
فرزندانم را از من جدا کند؟ 

صرفًا سروکار داشتن خدمات اجتماعی با خانواده 
شما به این معنی نیست که کودکان شما خود 
به خود از سرپرستی شما خارج می شوند. در 
صورت امکان خدمات اجتماعی جهت امنیت و 
نگهداری صحیح فرزندان تا زمانیکه هنوز تحت 

سرپرستی شما هستند با شما همکاری می کند.

گاهی اوقات مسئول پرونده از شما می خواهد 
که جهت امنیت کودکانتان کارهایی را انجام دهید. 

به عنوان مثال ممکن است از شما بخواهد که 
اجازه ندهید شریک زندگیتان با شما و فرزندانتان 

زندگی کند. اگر تصمیم به عدم انجام کاری که 
از شما خواسته شده است داشته باشید این 

موضوع سبب خارج شدن کودکانتان از سرپرستی 
شما خواهد شد.

اگر خدمات اجتماعی بر این باور باشد که کودکان 
شما در خطر فوری آسیب جدی هستند می 

تواند فرزندان را از شما جدا کند. درصورت چنین 
اتفاقی مجبور خواهید شد به دادگاه خانواده 

بروید.

خدمات اجتماعی چه کارهایی را از من 
می خواهد تا انجام دهم؟

خانواده ها با هم متفاوت هستند و خدمات 
اجتماعی ممکن است جهت حصول اطمینان از 

امنیت و مراقبت صحیح از کودکانتان در کنار شما 
موارد زیادی را مد نظر قرار دهد. برخی از این 

موارد از این قبیلند:

s برنامه مداخله زودهنگام
ممکن است خانواده شما به یکی از برنامه های 
مداخله زودهنگام مانند خدمات حمایتی "آینده 
روشنتر" که توسط دفتر نمایندگی غیردولتی 

اداره می شود ارجاع داده شود که با ارائه این 
خدمات به خانواده شما جهت رویارویی با نگرانیها 

و کمک به بازگشت به زندگی عادی کمک می 
گردد. 

شرکت شما در این گونه برنامه های خدماتی 
داوطلبانه است. یعنی در صورت عدم تمایل، 

مجبور به شرکت در آنها نیستید. البته اگر به 
این برنامه ها ارجاع داده شدید بایستی واقعًا 

همکاری با این خدمات را مد نظر قرار دهید، زیرا 
وظیفه آنها کمک به شما در جلوگیری از وخیم تر 
شدن اوضاع و در پی آن خارج کردن کودکانتان از 

سرپرستی شماست.

s توافق نامه برنامه های موردی و امنیتی
خدمات اجتماعی ممکن است در رابطه با 

سرپرستی کودکانتان و مواردی که بایستی انجام 
دهید یک برنامه مکتوب برای شما حاضر کند. این 

برنامه شامل لیستی از کارهایی که موافق به 
انجام و عدم انجام آنها هستید می شود. 

به عنوان مثال ممکن است موافقت کنید که 
مواد مخدر مصرف نکنید و مورد آزمایش مواد 

مخدر قراربگیرید.

بسیار ضروری است که شما موارد مربوط به 
هر یک از برنامه های موردی، امنیتی یا سایر 
توافقنامه هایی که با خدمات اجتماعی دارید 
را رعایت کنید. در غیر این صورت کودکان شما 

ممکن است از سرپرستی شما خارج شوند و وارد 
مراحل مربوط به دادگاه کودکان شوید.

یک نسخه از توافقنامه ای که امضا کرده اید به 
دادگاه کودکان ارسال می گردد. دادگاه در صورت 
عدم انجام کارهای مورد توافق، آنها را در هنگام 
تصمیم گیری و رأی نهایی در مورد کودکانتان مد 

نظر قرار خواهد داد.
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s قرارداد وظایف والدین

این یک قرارداد کتبی بین شما و خدمات 
اجتماعی است. قرارداد، کارهای الزم جهت 

بهبود مهارتهای کودکیاری در والدین را مشخص 
می کند و از امنیت و مراقبت صحیح از فرزندان 

اطمینان حاصل می نماید. 

این موارد، کارهایی خواهند بود که خدمات 
اجتماعی باور به ضرورت انجام آنها جهت امنیت 

کودکانتان دارد. مانند:

s مالقات با مشاور ترک اعتیاد به مواد مخدر 

و الکل

s آزمایش ادرار یا سایر آزمایشات مربوط به 
مواد مخدر

s شرکت در کالسهای آموزشی جهت بهبود 

مهارتهای کودکیاری در والدین

s مراجعه به مشاور جهت کمک به برطرف شدن 

موارد مربوط به زندگی شما، به عنوان مثال 
مشاوره خشونت خانوادگی.

شما قبل از امضای قرارداد وظایف والدین 
بایستی با مشاور حقوقی مشورت نمایید.

شما بایستی از خدمات اجتماعی اجازه رؤیت 
قرارداد پیشنهادی قبل از امضا و فرصت ارائه 
آن به مشاور حقوقی را داشته باشید. قرارداد 
نهایی را می توان در دادگاه خانواده ثبت کرد.

s توافقنامه سرپرستی موقت
توافقنامه سرپرستی موقت یک توافقنامه 

کتبی است که در آن شما موافقت می نمایید 
که در زمانیکه شما کارهایی که بایستی جهت 
ایجاد امنیت فرزندانتان برای زندگی با شما را 

انجام می دهید آنها در جایی دیگر زندگی کنند. 
این قرارداد می تواند تا سه ماه اعتبار داشته 

باشد و در صورت توافق برای سه ماه دیگر 
تمدید شود.

نقض قرارداد وظایف والدین

خدمات اجتماعی ممکن است درصورت عدم انجام موارد مذکور در قرارداد وظایف والدین 
توسط شما ، گزارشی مبنی بر اتهام نقض قرارداد به دادگاه کودکان بفرستد.

 اگر این اتفاق بیفتد احتمال دارد خدمات اجتماعی با بیان اینکه کودکان شما نیاز به 
“سرپرستی و محافظت” دارند، درخواست سرپرستی بدهد و از دادگاه کودکان بخواهد 

در رابطه با کودکان شما حکم الزم را صادر نماید. به عنوان مثال، ممکن است بخواهد که 
کودکانتان از سرپرستی شما خارج شوند و به مرکز نگهداری کودکان سپرده شوند.

بنابراین درک قرارداد قبل از امضای آن و توانایی شما در انجام موارد قید شده در قرارداد و 
رعایت همه موارد بسیار حائز اهمیت است. 

شما در همه حال بایستی قبل از امضای قرارداد وظایف والدین با مشاور حقوقی صحبت 
کنید.
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اگر در مورد امضای توافقنامه سرپرستی موقت 
تردید دارید قبل از آن با مشاور حقوقی صحبت 

کنید.

هنگام بستن قرارداد سرپرستی موقت می 
توانید در مورد محل زندگی کودکانتان مثاًل نزد 

یکی از اعضای خانواده شما با خدمات اجتماعی 
صحبت کنید. خدمات اجتماعی تصمیم نهایی در 
مورد محل زندگی فرزندان شما را در مدت زمان 
قرارداد سرپرستی موقت می گیرد و اگر دارای 

عضو خانواده مناسبی نیستید آنها جهت انتقال 
فرزندانتان به مرکز نگهداری از کودکان هماهنگی 

های الزم را به عمل خواهند آورد.

برنامه جایگزینی والدین  s

در صورتیکه سن فرزند شما باالتر از 12 سال 
باشد و به دلیل مناقشات، قادر به ماندن در 

خانه نباشد ممکن است خدمات اجتماعی برنامه 

جایگزینی والدین را پیشنهاد دهد. این برنامه 
محل زندگی فرزند شما، نحوه و زمان تماس 

وی با سایر اعضای خانواده و مسئول تصمیم 
گیری در مورد تحصیالت و مراقبتهای پزشکی 

او را مشخص می کند. شما و فرزندتان هر دو 
بایستی قبل از توافق بر برنامه جایگزینی والدین 
جهت مشاوره به وکیل های جداگانه ای دسترسی 

داشته باشید.

خارج کردن از سرپرستی و درخواست   s

سرپرستی
اگر خدمات اجتماعی معتقد باشد که هیچ یک 

از گزینه های باال امنیت، رفاه یا سالمت کودک 
شما را تأمین نمی کنند و یا یک یا چند گزینه 

امتحان شده اند و خدمات اجتماعی هنوز بر این 
باور است که کودک شما در معرض خطر است، 
ممکن است جهت خروج فرزندتان از سرپرستی 

شما اقدامات حقوقی را انجام دهد.

پایان قرارداد سرپرستی موقت

شما پس از امضای قرارداد سرپرستی موقت حق پایان دادن به آنرا در هر زمانی خواهید 
داشت. اما باید در مورد انجام این کار بسیار دقیق فکر کنید زیرا اگر تقاضای پایان قرارداد را 

بدهید و خدمات اجتماعی بر این باور باشد که برای کودکان شما ایمن نیست که به سرپرستی 
شما بازگردند ممکن است مراحل مربوط به دادگاه خانواده را آغاز کنند. بنابراین بهتر است قبل 
از درخواست برای پایان پیش از موقع قرارداد سرپرستی موقت مشاوره حقوقی انجام دهید.
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با مسئول پرونده خود صحبت کنید تا دلیل   s

مداخله خدمات اجتماعی در مسائل خانواده 
خود را دریابید.

سعی کنید حتی اگر با دالیل تماس آنها با   s

خانواده خود موافق نیستید با مسئول پرونده 
همکاری نمایید. اگر قادر به حل مشکالت خود 
با مسئول پرونده نیستید بخواهید تا با مدیر 

او صحبت کنید.

به خاطر داشته باشید که هیچ کدام از مطالبی   s

که به کارمندان خدمات اجتماعی می گویید 
محرمانه نیستند. عمومًا از تمام مکالمات 

شما یادداشت برداری می شود. در صورتیکه 
مسأله شما به دادگاه کودکان منتهی شود، 
هر چیزی که بگویید یا هرکاری که انجام دهید 
ممکن است به عنوان مدرک در دادگاه علیه 

شما مورد استفاده قرار گیرد. 

به محض مداخله خدمات اجتماعی در مسائل   s

خانواده شما به دنبال مشاوره حقوقی باشید.

این قابل درک است که شما در زمانیکه خدمات   s

اجتماعی وارد زندگی شما می شود دچار 
ترس و ناراحتی شوید، اما فریاد زدن، دشنام 

دادن، پرخاش یا تهدید فقط اوضاع را بدتر می 
کند. 

یادآوری این نکته که مسئولین پرونده جهت   s

حصول اطمینان از مراقبت صحیح فرزندتان 
با شما تماس گرفته اند ممکن است به شما 

کمک کند.

اگر مسئول پرونده جهت اثبات سرپرستی و   s

حصول اطمینان از امنیت فرزندتان از شما 
تقاضای استفاده از خدمات و پشتیبانیهای 

نکاتی در مورد برخورد با مسئولین پرونده های خدمات اجتماعی
مربوطه را داشته باشد، باید به پیروی از او 

به مراجعی که اعالم کرده مراجعه کنید. همه 
خانواده ها در برخی مراحل به کمک نیاز دارند. 
بهره گرفتن از این خدمات به جلوگیری از وخیم 
تر شدن اوضاع و خروج فرزندتان از سرپرستی 

شما کمک می کند.

درصورت احساس نیاز می توانید درخواست   s

نمایید که هنگام مالقات با مسئولین پرونده، 
شخصی برای حمایت از شما حضور داشته 

باشد. شما بایستی شخصی را انتخاب نمایید 
که به شما در حفظ خونسردی و به خاطر آوردن 

مطالب ذکر شده در مالقات کمک کند. 

از خدمات اجتماعی بخواهید تا یک نسخه از   s

تمامی مطالب گفته شده در مالقاتها و کلیه 
قراردادهایی که امضا کرده اید را در اختیارتان 

قرار دهد. این اسناد را در جای امنی قراردهید.

یک تقویم یا سررسید داشته باشید. تمام   s

تاریخهای مالقات خود با وکیل، مسئولین 
پرونده، دادگاهها، پزشکان، مشاوران و سایر 

اشخاص مربوطه را یادداشت نمایید تا از 
فراموش کردن آنها جلوگیری نمایید.

گزارشی از همه تماسهای تلفنی خود با   s

وکیلتان و مسئولین پرونده و حتی پیغامهایی 
که در صورت موفق نشدن به صحبت با آنها 

می گذارید تهیه کنید. درصورت امکان نام 
منشی و هر کسی که پیغام را دریافت می 

کند را بپرسید و در تقویم خود یادداشت کنید.

گزارشی از همه کالسهایی که در این رابطه   s

شرکت کرده اید و خدماتی که مورد استفاده 
قرارداده اید تهیه کنید.
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گزارش به خدمات اجتماعی 

MNLA60934

یافتن مشاورحقوقی
:)Legal Aid NSW( کمک حقوقی نیوساوث ولز  s 

 تلفن: 589 551 1800
www.legalaid.nsw.gov.au :وبسایت

دسترسی به قانون، نیوساوث ولز    s 

:)LawAccess NSW( 
 تلفن: 529 888 1300

www.lawaccess.nsw.gov.au :وبسایت

 یا خروج کودک از سرپرستی والدینش توسط خدمات 
اجتماعی و یا درخواست از دادگاه کودکان جهت صدور حکم

 اتفاقاتی که ممکن است در صورت مداخله خدمات 
اجتماعی در مسائل خانواده رخ دهند:

 تحقیق خدمات اجتماعی و تصمیم درمورد 
“در معرض خطر آسیب جدی” بودن کودک

بله

بله

خیر

خیر

تصمیم خدمات اجتماعی مبنی بر اقدامات الزم جهت 
حمایت از کودک یا عدم اقدام خدمات اجتماعی یا ارجاع 

خانواده به خدمات

 حصول اطمینان از سرپرستی 
صحیح کودک بایگانی گزارش

پایان موضوع

ارجاع خانواده به خدمات مربوطه توسط خدمات اجتماعی

 توافق خدمات اجتماعی و خانواده در مورد اقدامات 
الزم جهت حمایت از کودک 

یا

یا
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